
SAMLERENS BOGKLUB

pr. stk. + 39 kr. i porto og eksp.

Annoncetillæg

Værdi 
851 kr.

199,-
Kun

LUK OP OG VÆLG DINE 3 VELKOMSTBØGER FOR 19 KR. PR. STK.

Få 3 bøger  
til 19 kr.

Gratis 
ved hurtigt  

svar

Ekstratilbud



Du møder de største forfattere i 
Samlerens Bogklub. Her bliver du 
tilbudt håndplukket kvalitetslitteratur 
af væsentlige forfatterskaber fra 
hele verden. Fremragende fortællere 
og prisvindere som Per Petterson, 
Sofi Oksanen, Richard Ford er blandt 
nogle af de forfattere, du præsenteres 
for i Samlerens Bogklub.

  Udsyn til 
verden

Eugen Ruge
I tider med aftagende lys
Eugen Ruges prisbelønnede storroman 
om DDR er blevet sammenlignet med 
Thomas Manns klassiske mesterværk 
Buddenbrooks. Det en stor tysk roman, 
der på en varm og morsom måde fortæller 
historien om en østtysk familie, hvis skæbne er 
uløseligt forbundet med det 20. århundredes 
dramatiske begivenheder.
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. : 276485

Sofi 
Oksanen

Da duerne 
forsvandt

Da duerne forsvandt 
er tredje, fritstående 
bog i Sofi Oksanens 
tetralogi om Estlands 

nyere historie, som hun 
indledte med debutro-
manen Stalins køer og 
fortsatte med romanen 

Renselse, som hun i 2010 
modtog Nordisk Råds 

Litteraturpris for.

Paul Auster
Vinternoter

Paul Auster står på tærsklen til sit 
livs vinter. Fireogtres år gammel ser 
han tilbage på livets op- og nedture, 
lykketræf og uheld. 

“En velskrevet og litterær selv-
biografi, som ingen Auster-fan 
og andre læseheste bør snyde 
sig selv for.” – Kr. Dagblad
 
Forlagspris: 279 kr.*
Klubpris: 229 kr.
Best.nr. 270397

Normans område
Normans område er på én og samme tid 
en bredt fortællende samtidsroman, en 
kærlighedsfortælling og fortællingen om 
litteraturens og fiktionens kraft.
 
 Den norske forfatter, 
der netop er fyldt 60 år, har igen 
begået en hyldest til fantasien som en 
kraft, der bringer os mennesker tættere på 
virkeligheden – ikke væk fra den.« – Børsen

Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 278929

Richard 
Ford
Canada

“Richard Fords Canada er 
pletfri nydelse, teknisk 
blæret i sin komposition, 
præcis og konsekvent i stil 
og tone... Det er mesterlig 
romankunst. Fans af Jo-
nathan Franzen skal læse 
med her – især hvis de 
vil et niveau op i nutidig 
amerikansk litteratur.” 

– Weekendavisen
 
Forlagspris: 350 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 276576

Madeleine 
Albright
Vinter i Prag
Den tjekkiskfødte, tidligere amerikanske 
udenrigsminister  Madeleine Albright og 
hendes families personlige og dramatiske 
historie om 2. Verdenskrigs grusomheder.

 “Vinter i Prag er et 
vigtigt, veldokumenteret og visionært 
vidnesbyrd.” – Berlingske
 
Forlagspris: 349 kr.*
Klubpris: 229 kr.
Best.nr. 276584

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ”Forfatteren 
kan, hvis han vil, skabe en hel verden 
med sine egne spilleregler lige midt i 
den historisk etablerede virkelighed. 
Det er denne opmuntrende fortælle-
magi,  Murakami udfolder for fuld 
udblæsning i tre-bindsværket 1Q84.”  
– Politiken
 

19,-

19,-

19,-

19,-

19,-

19,-

1Q84 bog 1-3
Haruki Murakamis uimodståelige trilogi om parallelverdenen 1Q84, 
hvor himlen har to måner, er en storslået og magisk kærlighedshistorie. 

Haruki Murakami

1Q84, bog 2
Forlagspris: 349 kr.*

Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 270058

1Q84, bog 3 
Forlagspris: 349 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 275602

1Q84, bog 1
Forlagspris: 349 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 268235

19,-19,-

19,-

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 
Storroman foreviger det 

menneskelige drama “En roman, 
der får 
læseren til at 
rykke – ikke 
bare i stolen, 
men i hele 
sit indre 
grundfjeld.” 
– Kr. Dagblad

Jan Kjærstad

“Med Da duerne forsvandt 
cementerer Oksanen sin 
position som en af Nordens 
største forfattere og som den 
fornemste kronikør af de baltiske 
landes forfærdelige historie.” 
– Anna Libak, Weekendavisen
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 229 kr.
Best.nr. 277962



Danske   
   prisvindere

”Suverænt 
fortalt”. – Politiken

Den sønderjyske farm af Erling Jepsen 
er en munter og grotesk historie fra 
1960’ernes danske provins.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ “Jepsens  replikker 
rammer stadig lige der, hvor de 
gør mest ondt …  Suverænt 
 fortalt” – Politiken

 “Gør det også denne gang.” 
– Berlingske 

 “Hudfletter den 
sønderjyske karakter med 
større overbærenhed og endnu 
mere underspillet humor end 
nogensinde”. – Jyllands-Posten

“Rammer igen lige det mærkelige, 
følsomme sted mellem latteren 

og gråden, som han er så god til at 
ramme.”
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 199 kr.
Best.nr. 277665

Sten saks papir
Naja Marie Aidts første roman er en 
nådesløs livsskildring om mænd og den 
vestlige kulturs myter om mænd, fædre 
og sønner.

“Aidt jonglerer suverænt med hele sin 
poetiske palet og leverer et af de 
seneste års mest dybfølte mandepor-
trætter i dansk litteratur.” – Berlingske
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 199 kr. 
Best.nr. 274373

Priserne regner ned over Kim Leine. Han har 
i år modtaget Weekend avisens Litteraturpris, 
Politikens  Litteraturpris og De Gyldne 
Laurbær for romanen Profeterne i Evigheds-
fjorden, der har givet ham et spektakulært 
gennembrud. Profeterne i Evighedsfjorden er 
historien om den danske præst Morten Falck, 
der i slutningen af 1700-tallet rejser til Grønland. 
Herigennem udfoldes en beretning om den 
danske kolonialisering som et fuldstændig 
forrykt og meningsløst projekt.

 
“Vogt ham, dyrk ham. Leine hører til 
blandt de anseligste forfattere i dansk 
litteraturs historie.” – Nordjyske
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 229 kr.
Best.nr. 271338

I Samlerens Bogklub møder du en lang række af de bedste 
danske forfattere, som fx Naja Marie Aidt, Kim Leine, 
Erling Jepsen og mange flere. I brochuren du sidder med 
her, er det således kun et lille udpluk af, hvad du ellers 
præsenteres for i medlemsbladet.

Kim Leine
Profeterne i 

Evighedsfjorden

Naja Marie Aidt

Forfatteren til  
’Kunsten at  

græde i kor’ og  
’Frygtelig 
lykkelig’

Erling Jepsen

19,-

Jan  
Sonnergaard
Otte opbyggelige 
fortællinger om 
kærlighed og mad 
og fremmede byer

“Det er en fornøjelse at dykke ned i 
Jan Sonnergaards nye fortællinger. De 
sprudler af glæde over livet og hylder 
oplevelsen af skønne vine, berusende 
kvinder og fremmede storbyer. Skrive 

– det kan han sgu.” – Ekstra Bladet

19,-
Christian 
Jungersen
Du forsvinder

En djævelsk og filosofisk 
kærlighedsroman om at 
finde sin egen vej ud af 
katastrofen, om mænd, 
kvinder og forstæder. 
Og om sjælen.

“Den særlige Junger-
senske sammenfletning 
mellem spænding og 
videnskab er formidabel 
og unik.” – Kr. Dagblad
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 199 kr.
Best.nr. 271882

19,-

19,-

19,-

Bliv 
klogere på 

hjernen

19,-

Peter Lund 
Madsen
Dr. Zukaroffs 
testamente
Peter Lund Madsen, bedre 
kendt som HjerneMadsen, har 
skrevet en nyskabende, ambitiøs 
og  underholdende bog om 
menneske hjernen, der forener 
forskning og spænding på 
fornemste vis.

  
“Snurrig, original, lødig, 
fascinerende”. – Berlingske
 
Forlagspris: 350 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 275339

Rune 
Lykkeberg
Alle har ret
Rune Lykkeberg skriver indsigtsfuldt 
og underholdende om forholdet 
 mellem eliten og masserne og 
afdækker demokratiets paradokser. 

“Bogen er ganske enkelt 
fremragende og byder læseren 
på et hav af interessante 
indsigter i demokratiet og dets 
evige konflikt med sig selv”. 

– Weekendavisen

Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 199 kr.

Best.nr. 275156

19,-

 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 229 kr.
Best.nr. 278911

“Sanseligt og 
tillokkende”  

– Politiken



De største 
klassikere
… finder du i Samlerens Bogklub

Jakob Levinsen
Børn, skab nyt!
10 scener fra Wagners musikverden. Børn, skab nyt! 
er en indføring i Wagners liv og værk med alle dets 
monumentale og fascinerende modsætninger.

“Fængende tilgang (…) 
Levinsen karakteriserer samtlige dramaer 
kortfattet og rammende. Ikke én sætning i 
hans bog tynges af lidt for store eller lånte 
ord. Bogen er født på godt dansk og skrevet i 
denne afvæbnende tone, som kun en Levinsen 
ejer.” – Søren Schauser, Berlingske Tidende
 
Forlagspris: 200 kr.*
Klubpris: 179 kr.
Best.nr. 279596

Bøger der 
   betyder 
noget
Hvis du har hang til at grave et spadestik dybere, 
vil du føle dig hjemme i Samlerens Bogklub, for her 
bliver du præsenteret for bøger, der udfordrer dig 
både intellektuelt og følelsesmæsssigt. Og det er 
inden for alle genrer.

Ole Thyssen
Det filosofiske blik
Ny stor filosofihistorie fra præsokraterne til Foucault.

 
”Mester lig filosofihistorie … Selv de sværeste 
emner som Aristoteles’ metafysik og Kants 
erkendelsesteori er forklaret  pædagogisk 
bedst muligt … Som introduktion og levende 
filosofihistorie er den superb.” – Jyllands-Posten

Forlagspris: 449 kr.*
Klubpris: 349 kr.
Best.nr. 271049

Gert Mak
Europa

Et hovedværk inden for europæisk kulturhisto-
rie. Den er skrevet af Geert Mak, der et helt 

år rejste på kryds og tværs af Europa for at 
skrive sin bog.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ “Et mesterværk. 
Bogen samler i store mesterlige 

greb, i små sigende detaljer, i suveræne 
rejsereportager og i en overdådighed af 
litterære referencer hele kontinentet og hele 
århundredet.” – Politiken
 
Forlagspris: 399 kr.*
Klubpris: 299 kr.
Best.nr. 252981

19,-

19,-

19,-

Tidlige 
fortællinger 
1893-1912
De fleste kender Thomas 
Manns store romaner Bud-
denbrooks, Dr. Faustus samt 
Døden i Venedig. Sidstnævnte 
er faktisk slet ikke en roman, 
men en fortælling. Thomas 
Mann begyndte sin forfat-
terkarriere som attenårig i 
1893 med en fortælling, og 
han skrev sin sidste fortælling 
kun to år før sin død i 1955. 
33 publicerede fortællinger 
blev det til, hvoraf mange har 
opnået klassikerstatus.

Lev Tolstoj
Krig og fred  
– bind 1+2

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ “Det kan 
siges kort: Den nye komplette 
 udgave af Tolstojs Krig og fred – køb 
den, lån den, stjæl den, og sæt tiden af, 
for det er kun ganske få gange i Deres 
liv, De får mulighed for at udsætte Dem 
selv for en så gribende, voldsom og 
medrivende rejse.” – Politiken

Forlagspris: 299 kr.*
Klubpris: 249 kr.
Best.nr. 278770

I denne enestående essay samling genopliver 
Siri Hustvedt den hårdt tiltrængte dialog mellem 
humaniora og naturvidenskab, samtidig med, at 
hun skærper vores forståelse af den ældgamle 
gåde: Hvad vil det sige at være menneske?
 
Forlagspris: 350 kr.*
Klubpris: 299 kr.
Best.nr. 274035

Siri Hustvedt
At leve, at tænke, at se

19,-

19,-

Platon
Samlede værker 
– bind 1

Platons samlede værker udgives nu 
på dansk i helt ny oversættelse.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ “Med dette 
første bind er der leveret en solid 
og beundringsværdig indsats for 
at gøre et af Europas væsentlig-
ste forfatterskaber tilgængeligt 
på dansk.” – Jyllands-Posten

Pesten

»Pesten er ikke blot blandt de 
bedste bøger om   2. verdenskrig; 
den er også, nu og i al fremtid, 
uhyre aktuel.« – Jørn Boisen,  
ph.d., lektor, Københavns 
Universitet
 
Forlagspris: 300 kr.*
Klubpris: 199 kr.
Best.nr. 275057

Thomas 
Mann

Albert 
Camus

19,-

19,-

 
Forlagspris: 450 kr.*

Klubpris: 299 kr.
Best.nr. 241711

19,-

Forlagspris: 350 kr.*
Klubpris: 249 kr.

Best.nr. 277731

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  
“Hustvedt forener 
forskerens stædighed, 
analytikerens skarphed 
og kunstnerens sans 
for skønhed i sine 
essays. Man hengiver 
sig hellere end gerne 
til det flow af dyb 
personlig indsigt og 
erfaring, som hun 
gavmildt baserer 
sin frie forskning 
på.” – Politiken



Svar inden 7 dage og få 
Søren Ulrik Thomsens  
Rystet spejl helt gratis. 
Værdi 169 kr.

Per Petterson

Ekstratilbud

Peter Tudvad

Udfyld kuponen og send den 
i dag. Portoen er betalt.

eller

Meld dig ind på  
www.samlerens-bogklub.dk 

Klik ind på Bliv medlem 
 

eller

Send sms til 1231 
Skriv: SBK1 
Navn adresse postnr by  
samt best. nr. på de  
tre bøger du vælger,  
plus evt. ekstratilbud.

Du kan vælge blandt de bedste bøger. 
Du får 17 gange om året tilsendt bog-
klubbens medlemsblad, hvor du i ro 
og mag kan vælge blandt de bedste 
danske og udenlandske bøger.

Sådan fungerer bogklubben
Du får automatisk tilsendt 
månedens bog med posten, 
hvis du ikke afbestiller den. 
Du kan let afbestille via inter-
nettet, sms eller telefon.

Du får bøgerne til lave bog-
klubpriser. Som medlem kan 
du købe alle kvalitets bøger 
til meget lave bog klubpriser 
med store besparelser.

Du forpligter dig at købe to 
bøger til klubpris indenfor 
de første seks måneder. I 
modsat fald bortfalder rabat-
ten på velkomsttilbuddet.

Benyt dig allerede nu af dit medlemsskab  
og få disse bøger til fordelagtig pris.

Velkomsttilbud 
fra Samlerens 
Bogklub

Læs mere og bestil på samlerens-bogklub.dk

3 nemme måder 
at bestille på

 
“Lykkelig er den, 
der har Petterson 
til gode.”– Nordjyske

Klubpris: 249 kr.
Din pris: 199 kr.
Best.nr. 280354

Jeg nægter

Per Pettersons nye anmelderroste 
roman er Petterson classic. Han 
har skrevet en mesterlig roman 
om venskab, vold, fortabelse og 
en kulsort melankoli.

*) Vi sammenligner ofte 
bogklubprisen med en 
forlagspris. Det er den 
pris, forlaget har sat som 
vejledende pris for bogen i 
den ordinære udgave eller i 
en hardback udgave. Bogen 
kan have en anden pris hos 
boghandleren eller senere 
være udgivet i en billigere 
udgave.

     Ekstra gave 
ved hurtigt svar

Gratis 
ved hurtigt  

svar

Søren Ulrik Thomsen står i dag som 
en af dansk lyriks betydeligste digtere. 
Det er en vidunderlig digtsamling, som 
eftertænksomt kredser om død og 
erindring, men som også rummer stor 
glæde og insisteren på livet.

“Rystet spejl har 
jeg læst langsomt 
tre gange. Den blev 
bedre og bedre.”

 
 – Jyllands-Posten

09/13

Forbandelsen

Forbandelsen er den 
dramatiske fortælling om Søren 

Kierkegaard, den geniale og gale 
mestertænker, der revolutionerede 
filosofien og rystede teologien.  

“Peter Tudvads 
roman om Søren 
Kierkegaard er en 
suveræn bedrift. Der 
skal en enorm og 
mangesidet viden 
til at skabe et værk 
som Forbandelsen, 
men Tudvad har 
forudsætningerne 
og skriver helt 
ubesværet.”  

– Karen Syberg, Information

199,-
Kun

+ 39 kr. i porto og eksp.

Få 3 bøger  
til 19 kr.

199,-
Kun

Klubpris: 299 kr.
Din pris: 199 kr.
Best.nr. 278945


